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 O Projeto INCUBAR+LEZIRIA composto por um conjunto de 

atividades que visaram o desenvolvimento de um trabalho de 

apoio à geração de ideias inovadoras, à capacitação e 

qualificação dos empreendedores e dos seus projetos e à 

criação de novas empresas.

 Projeto SIAC, decorreu entre Setembro de 2015 e Agosto de 
2017



 Os Empreendedores que participaram no programa foram 
apoiados em 4 Fases sequenciais que fazem parte do processo 
de empreender:

 1 - Geração e Maturação da Ideia;

 2 - Definição e afinação do Modelo de Negócio;

 3 - Preparação de Plano de Negócios e procura de 

Financiamento;

 4 - Aceleração da nova iniciativa empresarial.



Em termos operacionais as atividades dividiram-se em 5 grandes 
áreas:
 -Desenvolvimento de ações de mobilização e divulgação (Sessões, 

Seminários, Anúncios, Folhetos, Newsletters);
 -Organização de Concursos de Ideias temáticos com foco nas 

prioridades da RIS 3 da Região.
 -Organização de Sessões, Workshops e outros eventos coletivos

de Capacitação e de Networking;
 -Desenvolvimento do trabalho personalizado de apoio aos 

Empreendedores.
 -Criação de Ferramentas diferenciadas de Apoio aos 

Empreendedores;



 OBJETIVO CONTRATUALIZADO: 

Criar na Lezíria do Tejo, até final do projeto, mais de 10 

empresas em setores de alta e média-alta tecnologia ou 

uso intensivo de conhecimento



No  1º CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO do projecto INCUBAR+LEZIRIA foram  admitidas a 

concurso ideias de negócio nas seguintes áreas:

 - Alimentação

 - Agricultura

 - Agro-indústria

 - Floresta

 - Energia

 - Ambiente

 - Recursos Naturais



 .No   2º CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO do projecto INCUBAR+LEZIRIA foram

admitidas a concurso ideias de negócio nas seguintes áreas:

- Inovação no Desporto, Saúde e Bem-estar



No  3º CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO do projecto INCUBAR+LEZIRIA foram

admitidas a concurso ideias de negócio nas seguintes áreas:

INDUSTRIAS E TECNOLOGIAS  DE PRODUÇÃO

APLICAÇÕES E TECNOLOGIAS  DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

TRANSPORTES   MOBILIDADE E LOGÍSTICA

SMART CITIES



No  4º CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO do projecto INCUBAR+LEZIRIA foram

admitidas a concurso ideias de negócio nas seguintes áreas:

- AGRICULTURA, AGRO-INDUSTRIA, ALIMENTAÇÃO E FLORESTA

- ECONOMIA DOS RECURSOS MINERAIS, NATURAIS E AMBIENTAIS

- TECNOLOGIAS CRÍTICAS, ENERGIA E MOBILIDADE INTELIGENTE

- TECNOLOGIAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA ECONOMIA SOCIAL

- PATRIMÓNIO, TURISMO E INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS





Poli Entreprenuership Innovation Network, promoção do

empreendedorismo e iniciativas empresariais, facilitando

processos de implementação de negócios, aumentando

competências empreendedoras, criando emprego, inovação e

sucesso empresarial.

Sistema de Apoio a Ações Coletivas - Promoção do Espírito

Empresarial 2016-2018



Maior rede de parceiros, diretamente intervenientes e

implementadores do projeto

Maior rede de parceria nacional no ecossistema empreendedor criado

13 Institutos Politécnicos

Mais que uma metodologia de educação para o empreendedorismo e

um concurso de projetos de negócio, o PIN propõe-se ser uma

plataforma de interface entre sistema politécnico e empreendedores



A metodologia de ensino do empreendedorismo, que tem servido de

base à promoção do empreendedorismo de espírito empresarial

promovida por esta parceria politécnica – POLIEMPREENDE - concurso

de projetos de vocação empresarial criado pelos Institutos

Politécnicos, é hoje reconhecida pela obtenção do Prémio Europeu de

Promoção Empresarial na categoria de Investimento nas

Competências Empreendedoras, em 2013



Objetivo Estratégico 1 - Sedimentar-se como projeto estruturante de

suporte ao empreendedorismo, inovação e criação de empresas, enquanto

rede politécnica e correspondente posicionamento educativo;

Objetivo Estratégico 2 - Inovar em metodologias e tecnologias de

promoção do empreendedorismo, facilitando a sua aprendizagem,

motivação e aquisição de competências;

Objetivo Estratégico 3 - Dinamizar o ecossistema do empreendedorismo

em termos nacionais e internacionais, envolvendo outras entidades desse

ecossistema.



Realização de um estudo de avaliação do impacto da aquisição

de competências empreendedoras nos estudantes que passam

pela experiência promovida pela parceria politécnica no âmbito

da promoção do empreendedorismo, como capacitação e

alavancagem do desempenho profissional e característica de

atratividade dos estudantes do Politécnico



Realização de um estudo de avaliação do impacto da parceria

politécnica de promoção do empreendedorismo e espirito

empresarial nas diversas instituições parceiras



Entidades

PCTA IPPortalegre

Uévora IPSantarém

ADRAL IPBeja

ANJE Sinestecnopolo



Aproveitamento das sinergias, competências e capacidade instalada das 

instituições que integram o ecossistema de inovação regional, parcerias do 

projeto, para a promoção do empreendedorismo qualificado e criativo na região 

Alentejo.



PROJETO GET INNOVATION – A Caminho da 

Indústria 4.0

Nersant

IPSantarém



O projeto "Get Innovation - A Caminho da Indústria 

4.0" visa a preparação do tecido empresarial da 

região da Lezíria do Tejo, para a integração dos 

princípios da Indústria 4.0 nos seus sistemas 

organizacionais e produtivo



Objetivos operacionais

Identificar novas competências que conduzam à 

definição de perfis profissionais emergentes, que 

respondam aos desafios da Indústria 4.0





 Como procurar trabalho?  Dra. Vânia Neto - Microsoft Portugal

 Como criar o seu negócio?    Dr. Pedro Domingos – PPL

 Como fazer um currículo de sucesso?"Dr. Pedro Pessoa - Grupo 
Nabeiro

 Entrevistas e ideias de negócio.“ Dra. Cláudia Nogueira - Plus People
Development

 Como ter êxito num projeto e na carreira?" Dr.Sérgio Bergano - Cisco 
System





OBRIGADA

fernanda.pires@sc.ipsantarem.pt
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